
 

A N U N Ţ 
 

Având în vedere prevederile art. 476-479, art.618 alin. (22) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019,  cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 121- art. 125 din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 
 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI ONEŞTI 
 

Organizează examen de promovare  în grad  profesional imediat superior 

 pentru funcţia publică de execuţie din cadrul  

Direcției Generale de Asistență Socială a municipiului Oneşti  
 

Nr. 

posturi 

Funcţia publică din 

care promovează 

Funcţia publică în care 

promovează 

Direcţia/Serviciul/  

Compartimentul 

       1 Consilier principal Consilier superior Serviciul asistenta socială – Compartiment 

alocații de stat și indemnizații creștere copil 

Examenul  de promovare în grad profesional se organizează la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului Oneşti, sala de ședinţe a Direcției Generale de Asistență Socială și se va desfășura după 

următorul program: 

• în data de 24.02.2022, ora 10,00 - proba scrisă 

• în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - proba interviu. 

 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului 

Oneşti, Serviciul economico - financiar, Compartimentul resurse umane, sănătate și securitate în muncă, PSI, 

secretariatul comisiei, cam. 4, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 25.01.2022 

- 14.02.2022; 
 

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din 

Hotărârea Guvernului 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;     

 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani  în care 

funcţionarul public s-a aflat în activitate;   

 c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 
 

  Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:   

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  

• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care 

funcţionarul public s-a aflat în activitate;   

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; 

 

 

 

 

 

J U D E Ţ U L  B A C Ă U  

M U N I C I P I U L  O N E Ş T I  

D I R E C Ț I A   G E N E R A L Ă    D E   A S I S T E NȚ Ă   S O C I A L Ă 

Str. Poștei, nr. 1, Cod 601010, Tel. 0234.318.320,  Fax 0234.318.319 

                    Nr. 593/25.01.2022 



 

 Bibliografia examenului de promovare pentru funcția publică de execuție de Consilier superior la Serviciul 

dezvoltare socială – Compartimentul alocații de stat și indemnizații creștere copil 

 

 1. Constituția României – republicată; 

 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; 

 4. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 5. Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru creștere copil, cu modifiările și completările ulterioare; 

 6. Hotărârea nr.577/2008 privind normele de aplicare a Legii nr.61/1993 

 7. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 

copiilor; 

 8. Hotărârea Guvernului  nr.536/2021 privind Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a guvernului 

 nr.111/2010.  

 

Tematica concursului  

1. CONSTITUTIA ROMANIEI, republicată; 

**TITLUL II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

Capitolul I: Dispoziţii comune 

Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale 

Capitolul III: Îndatoririle fundamentale 

TITLUL III: Autorităţile publice 

Capitolul V: Administraţia publică 

Secţiunea 2: Administraţia publică locală 

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completarile ulterioare; 

Partea VI: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

Titlul I: Dispoziţii generale 

Titlul II: Statutul funcţionarilor publici 

3. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 137/2000 

Capitolul I :Principii şi definiţii 

4. Reglementări privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii ; 

Capitolul II : Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii 

 5. Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru creștere copil, cu modifiările și completările 

ulterioare; 

 6. Hotărârea nr.577/2008 privind normele de aplicare a Legii nr.61/1993; 

 7. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor; 

 8. Hotărârea Guvernului  nr.536/2021 privind Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a 

guvernului nr.111/2010 

 

 *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea 

susţinerii examenului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 


